Soupis usnesení z 66. schůze Rady obce Dubicko, konané dne 12.6.2017
č. 66 – 1190 - Rada obce schvaluje :
Program 66. zasedání Rady obce Dubicko ze dne 12.6.2017.
č. 66 – 1191 - Rada obce bere na vědomí :
Stav finančních prostředků na účtech obce Dubicko ke dni 9.6.2017 v celkové výši
9.859,7 tis. Kč.
č. 66 – 1192 – Rada obce schvaluje :
Předložený postup na vymáhání pohledávky obce Dubicko od nájemce obecních nebytových prostor v objektu Zdravotní středisko, 7. května 75, Dubicko.
č. 66 – 1193 – Rada obce ukládá :
Připravit návrh na směnu pozemků nového stavebního obvodu „Nad Františkem“ mezi
obcí Dubicko a fyzickou osobou p. H v souladu s dohodnutým poměrem 1:3 ve prospěch
fyzické osoby, který předložit radě obce na příštím zasedání.
Termín : 26.6.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 66 – 1194 – Rada obce schvaluje :
Kontrolu zápisu 65. schůze Rady obce Dubicko ze dne 29.5.2017.
č. 66 – 1195 - Rada obce schvaluje :
Rozpočtové opatření obce Dubicko na rok 2017-8., ke dni 12.6.2017.
č. 66 – 1196 - Rad obce schvaluje :
Vydání kladného stanoviska Obce Dubicko k udělení licence dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, sídlo Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
na veřejnou linkovou osobní dopravu – linky 932289 Zábřeh – Lukavice – Lesnice - Zábřeh, dle předloženého návrhu.
č. 66 – 1197 - Rad obce schvaluje :
Návrh investičních potřeb obce Dubicko k šetření Olomouckého kraje investičních potřeb
obcí Olomouckého kraje 2017, pro nastavení rozvojových potřeb kraje.
č. 66 – 1198 – Rada obce bere na vědomí :
Zprávu o daňové kontrole použití poskytnutého příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí VPP a poskytnuté dotace MMR ČR na akci „17 TI Dubicko“, provedené dne
5.6.2017 Finančním úřadem pro Olomoucký kraj, oddělení kontroly Šumperk.
č. 66 – 1199 - Rada obce bere na vědomí :
Informaci z jednání s občany ze dne 8.6.2017, ve věci přípravy realizace akce „Úpravy
dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení dopravní bezpečnosti v Dubicku“.
č. 66 – 1200 – Rada obce schvaluje :
Předložený návrh na rozdělení pozemku p.č. 1283/1 zahrada, ve vlastnictví ČR - Lesy
České republiky, s.p., kdy rozdělením pozemku respektovat stávající oplocení celého objektu hájenky č.p. 139 Dubicko.
č. 66 – 1201 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci Úřadu práce ČR o možnosti organizování veřejné služby pro občany v hmotné
nouzi a občany vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.
č. 66 – 1202 – Rada obce bere na vědomí :
Informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů, které obec Dubicko vytřídila
v roce 2016 a předala k dalšímu využití.

č. 66 – 1203 – Rada obce schvaluje :
Do pořadníku žadatelů o přidělení stavebního pozemku v k.ú. Dubicko zařadit žadatele
fyzickou osobu LD, bytem Bohuslavice.
č. 66 – 1204 – Rada obce ukládá :
Jednat s Ing. Hlobilovou Správa silnic Olomouckého kraje o vhodnosti umístění reklamního zařízení p. Facka na obecní objekt zábradlí požární nádrže Dubicko o rozměrech 2m
x 1m s ohledem na dopravní situaci silnice II/315.
Termín : 26.6.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
č. 66 – 1205 – Rada obce schvaluje :
Vyhovět žádosti fyzické osoby SS, trvale bytem Dubicko, o povolení vjezdu soukromým
osobním vozidlem k Malé vodní nádrži „Hosena“ přes zákazovou značku „Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel“.
č. 66 – 1206 – Rada obce ukládá :
Obeslat všechny žadatele zařazené v pořadníku žadatelů o přidělení obecního bytu v obci
Dubicko, zda i nadále mají zájem o obecní byt.
Termín : 26.6.2017
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl, starosta obce
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